
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
06.12.2013                        Ужгород                              № 465 
 
 
Про відзначення Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС 

 
Відповідно до розпорядження голови Закарпатської ОДА від 18.11.2013 

року № 403 “Про план заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2013 році”, керуючись Законом 
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”, Указом Президента України від 10 листопада 2006 
року № 945/2006 “Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС”: 

 
1. Затвердити план заходів по підготовці та відзначенню Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС згідно з додатком1. 

2. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) забезпечити фінансування 
заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста згідно з додатком 2. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) і 
управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра О.М.) 
профінансувати  видатки, пов’язані з відзначенням Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 
 
 
  Міський голова                                                                                 В. Погорелов
    
 

Додаток 1 



до розпорядження міського голови 
від 06.12. 2013 р. № 465 

 
 

План заходів  
по відзначенню Дня  вшанування учасників ліквідації аварії  

на Чорнобильській АЕС 
 

1. Організувати спільне засідання за участю керівництва міста, правління 
громадської організації “Союз Чорнобиль України”, учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з метою належної організації 
підготовки та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням Дня ліквідатора 
Чорнобильської трагедії та з метою виявлення соціальних проблем та вжиття 
заходів щодо їх вирішення. 

Управління праці та соціального 
захисту населення 
грудень 2013 року 
 

2. Провести благоустрій території біля пам’ятника героям-чорнобильцям та 
могил, де поховані учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

 
Департамент  міського 
господарства; 
міська громадська організація 
“Союз Чорнобиль України” 
до 14 грудня 2013 року 
  

3. Організувати  урочисте  вшанування  учасників ліквідації наслідків аварії  
на Чорнобильській АЕС за участі керівництва міста. Нагородження ліквідаторів  
грамотами  міської ради. 
                                                                                Управління праці та соціального 
                                                                                 захисту населення  
                                                                                 11 грудня 2013 року  
 

4. Забезпечити покладання квітів до пам’ятника героям-чорнобильцям. 
 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді  
11 грудня 2013 року 
 

5. Надати матеріальну допомогу сім’ям громадян з числа учасників 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у складі яких є інваліди, діти–
інваліди, діти-сироти, важкохворі, та сім’ї,  які втратили  годувальника. 



 
Управління праці та соціального 
захисту населення 
грудень 2013 р. 

 
6. Здійснити відвідування важкохворих учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС. 
                                                                                Управління праці та соціального 
                                                                                 захисту населення  
                                                                                 грудень 2013 року  
                                                                              

7. Організувати проведення прийомів учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС з керівництвом міста. 

 
                                                                                Відділ по роботі зі зверненнями  
                                                                                громадян 
                                                                                до 14 грудня 2013 року  
                                                                              

8. Провести обстеження житлових умов осіб, віднесених до категорії І, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з метою виявлення тих, 
хто потребує поліпшення житлових умов за рахунок коштів державного 
бюджету. 
                                                                                Управління праці та соціального 
                                                                                 захисту населення  
                                                                                до 25 грудня 2013 року  
 

9. Підготувати матеріали для газети “Ужгород” та інших ЗМІ про учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

 
Відділ внутрішньої політики, 
організаційної роботи та 
зв’язків з громадськістю 
грудень 2013 року 
 
 

Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                    Д. Геворкян 

 
 

Додаток 2 
до розпорядження міського голови 
від 06.12. 2013 р. № 465 

 



 
 
 

Кошторис витрат 
по відзначенню Дня  вшанування учасників ліквідації аварії  

на Чорнобильській АЕС 
 

 
 
 
 
1. Квіткова продукція                                                           -       350,00  грн. 
 
2. Матеріальна допомога                                                      -     2000,00  грн. 
 
                                                                         ________________________ 
 
                                                                           Всього:               2350,00 грн. 
 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                       Д.Геворкян       

 


